Nederlandse Olympische Worstelbond

Competitie/Wedstrijd reglement
2011/2012

N.B.: In dit document zijn t.o.v. het vorige reglement wijzigingen in de
volgende artikelen:
Reglement A-competitie
−

artikel 10: 2 kg overgewicht toegestaan.

Reglement B-competitie
−

artikel 1: verduidelijking worstelaars met B-status

−

artikel 2: 2 kg overgewicht toegestaan.
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COMPETITIEREGLEMENT EN AANVULLENDE REGLEMENTEN
Inleidende bepalingen
Het bestuur van de NOWB draagt de volle verantwoordelijkheid voor dit reglement
en aanvullende reglementen.
De competitieleider/wedstrijdleider van de NOWB handelt onder
verantwoordelijkheid van het Bestuurslid Wedstrijdsport van het bondsbestuur
NOWB.
Conform artikel 9 lid 3 van de statuten, kan het bondsbestuur met behoud van
haar verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van haar taak door personen of
commissies laten uitvoeren.
Artikel 1
1. Dit reglement en de in het volgende lid vermelde aanvullende reglementen
zijn opgesteld door de Nederlandse Olympische Worstel Bond (NOWB), ten
behoeve van alle onder haar auspiciën vallende ploegencompetities in
Nederland. Tijdens het competitieseizoen vinden er geen wijzigingen plaats
in deze reglementen.
De aanvullende reglementen zijn:
het reglement clublicentie “B”
het reglement jeugdcompetitie “C”
het reglement clublicenties
het overschrijvingsreglement
het uitleenreglement
2. Een vereniging, die gerechtigd is met een worstelploeg deel te nemen aan
een competitie, erkent en aanvaardt het competitiereglement, en de
aanvullende reglementen, en onderwerpt zich en voldoet aan alle
beslissingen van de scheidsrechters, de competitie/wedstrijdleider van de
NOWB en het bestuur van de NOWB.
3. Verenigingen, die hun verplichtingen ten aanzien van de NOWB niet
nakomen, kunnen een startverbod voor één of meerdere competitiewedstrijden opgelegd krijgen.
4. Alleen de scheidsrechters en de competitie/wedstrijdleider van de NOWB
hebben de bevoegdheid op grond van de in lid 2 genoemde reglementen
maatregelen en/of beslissingen te nemen en boetes op te leggen.
5. In alle gevallen waarin het competitiereglement en de aanvullende
reglementen niet voorzien, beslist de competitie/wedstrijdleider van de
NOWB.
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Clublicentie, waarborgsom, competities A, B en C
Artikel 2
Een vereniging is uitsluitend gerechtigd met een worstelploeg aan een competitie
deel te nemen, indien hiervoor tegen betaling van de licentiekosten en een
waarborgsom een clublicentie is verleend. Het reglement clublicenties stelt nadere
voorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen voor het verkrijgen van een
clublicentie.
Artikel 3
De NOWB kent drie worstelcompetities, te weten:
1. Een seniorencompetitie voor licentiehouders ‘A’. Dit is een competitie in
toernooien. De opzet en omvang van de toernooien worden door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB bepaald aan de hand van het
aantal in deze competitie deelnemende clubs. De wedstrijden zullen om en
om geworsteld worden, te beginnen met het eerste gewicht in de Vrije Stijl.
In de tweede helft zal het eerste gewicht worstelen in de Grieks Romeinse
Stijl
2. Een seniorencompetitie voor licentiehouders ‘B’. Dit is een competitie in
toernooien. De opzet en omvang van de toernooien worden door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB bepaald aan de hand van het
aantal in deze competitie deelnemende clubs. Voor deze competitie is naast
het Competitiereglement het aanvullende reglement voor B licenties van
toepassing.
3. Een jeugdcompetitie voor licentiehouders ‘C’. Dit is een competitie in
toernooien. De opzet en omvang van de toernooien worden door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB bepaald aan de hand van het
aantal in deze competitie deelnemende clubs. Voor deze competitie is naast
het Competitiereglement het aanvullende reglement voor de
jeugdcompetitie van toepassing.
Artikel 4
Een worstelaar die lid is van KNKF/NOWB, mag naast de deelname aan de
competitie in Nederland, zoals die door de competitie/wedstrijdleider van de
NOWB is vastgesteld, ook deelnemen aan een competitie in Duitsland. Hiervoor is
wel de toestemming van de competitie/wedstrijdleider van de NOWB vereist.

Wedstrijdlicentie, uitlening en overschrijving
Artikel 5
1. Worstelaars met de Nederlandse nationaliteit zijn gerechtigd deel te nemen
aan een competitie, indien zij lid zijn van een aangesloten vereniging, lid
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2.

3.

4.

5.

zijn van de NOWB en beschikken over een geldige wedstrijdlicentie van de
KNKF/NOWB met de daarbij behorende “Nationale Sportpas”.
De originele wedstrijdlicentie en de Nationale Sportpas dienen bij een
worstelontmoeting aanwezig te zijn en worden gecontroleerd door de
scheidsrechter. De competitie/wedstrijdleider van de NOWB heeft de
bevoegdheid de gegevens van de wedstrijdlicenties te controleren in de
ledenadministratie.
Voor nieuwe wedstrijdleden dient online via de Ledenadministratie op
http://www.sportlink.nl/apps/club/knkf.jnlp een wedstrijdlicentie te worden
aangevraagd; daarbij wordt een recente digitale pasfoto geuploaded.
Reeds ingeschreven leden van de NOWB dienen, wanneer naar beoordeling
van de scheidsrechters geen recente pasfoto op de wedstrijdlicentie staat,
hun verenigingssecretaris een nieuwe pasfoto te laten uploadedn in de
ledenadministratie, met het verzoek om een nieuwe wedstrijdlicentie te
verstrekken.
Jeugdleden, die overgaan naar de Senioren (17 jaar), dienen hun
verenigingssecretaris ook een nieuwe pasfoto op te laten uploaden in de
ledenadministratie SportLink.

Artikel 6
1. De competitie/wedstrijdleider van de NOWB kan een worstelaar
toestemming verlenen op uitleenbasis uit te komen in een ploeg van een
vereniging, waarvan de worstelaar geen lid is. Die toestemming wordt
alleen verleend, wanneer gehandeld wordt conform de voorschriften van het
geldende uitleenreglement. De betreffende deelnemer zal de schriftelijke
toestemming van de competitie/wedstrijdleider van de NOWB aan de
scheidsrechter moeten tonen. Overschrijvingen moeten via de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB geschieden en door hem zijn
bekrachtigd.
2. Overschrijving van aan de competitie deelnemende verenigingsleden van
de ene naar de andere vereniging is slechts mogelijk in de periode van 1
juni tot en met 31 augustus, en geschiedt conform het
overschrijvingsreglement.
3. Een lid dat gedurende een aaneengesloten periode van minimaal een jaar
niet aangesloten is geweest bij een vereniging kan zich, onder toepassing
van het overschrijvingsreglement, aanmelden bij een andere vereniging.
4. Wanneer er sprake is van een combinatie van twee verenigingen die, een
team vormen om deel te nemen aan de competitie, wordt het mogelijk om
gedurende de lopende competitie worstelaars die lid zijn van een van de
twee verenigingen in te zetten voor competitiewedstrijden. De combinatie
moet echter wel voor het sluiten van de inschrijftermijn bekend zijn bij de
competitieleider.

Competitiereglement NOWB
2011-2012

6/30

Algemene bepalingen voor de competitiewedstrijden
Artikel 7
1. Voor de competitiewedstrijden gelden de bepalingen van het FILAreglement, aangevuld met het gestelde in dit competitiereglement.
2. Onder een worstelploeg wordt verstaan een verenigingsteam dat deelneemt
aan de competitie.
3. In afwijking van het FILA/reglement kunnen alleen in de jeugdcompetitie 'C'
jongens en meisjes tegen elkaar worstelen (zie het reglement
jeugdcompetitie).
4. Het is in seniorencompetities niet toegestaan om mannelijke en vrouwelijke
deelnemers tegen elkaar uit te laten komen.
5. Twee ploegen van één vereniging kunnen nimmer in dezelfde competitie
uitkomen.
Artikel 8
1. De wedstrijdroosters voor de in Artikel 3 genoemde competities worden
door de competitie/wedstrijdleider van de NOWB samengesteld. Het aantal
en de opzet van de toernooien voor de houders van A-, B- en C-licenties
worden door de competitie/wedstrijdleider van de NOWB bepaald.
2. De competitie vangt aan in september en zal beëindigd zijn uiterlijk in april
van het volgende jaar. Bijzondere toernooien en wedstrijden vallen buiten
de competitie, en vinden plaats op basis van eigen reglementen.
3. De wedstrijdroosters zullen, op basis van de aangevraagde clublicenties,
uiterlijk op 15 juli zijn vastgesteld. Deze termijn is noodzakelijk om
verenigingen in staat te stellen zaalreserveringen te maken of bevestigen.
4. Van de vastgestelde wedstrijddata mag uitsluitend onder zeer bijzondere
omstandigheden worden afgeweken. Hiertoe dient allereerst contact te
worden opgenomen met de competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
5. De competitie/wedstrijdleider van de NOWB kan, zo nodig na overleg met
het Bondsbestuur, om speciale redenen (bijv. weersgesteldheid) het
competitieprogramma geheel of gedeeltelijk uitstellen. De datum die de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB vervolgens bepaalt voor het inhaalprogramma, is bindend.
6. Tijdens competitieweekenden zullen de aangesloten verenigingen geen
andere nationale of internationale wedstrijden organiseren, tenzij de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB hiervoor een schriftelijke ontheffing
verleent.
Artikel 9
1. De ontmoetingen moeten plaatsvinden in een daarvoor door de NOWB
geschikt bevonden zaal of lokaliteit.
2. De tijdindeling voor de ontmoetingen is als volgt:
– competitie A op zaterdag: weging: 16.45-17.15*) uur; start wedstrijden:
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18.00 uur;
– competitie B op zaterdag: weging: 16.45-17.15*) uur; start wedstrijden:
18.00 uur;
- competitie C op zondag: Start met wedstrijden voor leeftijd 8 t/m 12 jaar
om 9.30 uur. Weging 8.45-9.15*) uur alleen voor leeftijdsgroep 13 t/m 16
jaar; 8 t/m 12 jaar wordt niet gewogen.
3. Deelnemers aan de competitie dienen actieve, getrainde worstelaars te zijn.
4. Tijdens de wedstrijd dient gediplomeerd personeel Eerste Hulp Bij
Ongelukken (EHBO) of ander hoger geschoold medisch personeel aanwezig
te zijn, voorzien van voldoende middelen. Het diploma moet aan de
scheidsrechter worden getoond.
5. Bij een blessure bepaalt de coach in samenspraak met de worstelaar of
deze verder worstelt, tenzij de scheidsrechter, zo nodig na overleg met
EHBO-er of medisch geschoolde, anders beslist.
6. De door de NOWB vastgestelde formulieren, zoals weegbriefjes,
wedstrijdformulieren, scheidsrechterrapporten enzovoort, moeten voor het
vastleggen van de wedstrijdgegevens worden gebruikt.
7. Alle ongevallen en incidenten dienen op de uitslagenbriefjes en het
scheidsrechtersrapport te worden vermeld. Probleemgevallen worden zo
spoedig mogelijk telefonisch met de competitie/wedstrijdleider van de
NOWB overlegd. Eveneens dienen deze problemen op de wedstrijdpapieren
te worden aangetekend.
8. Na afloop van de wedstrijd worden alle formulieren door de afgevaardigden
van de beide verenigingen gecontroleerd en voor akkoord getekend. De
wedstrijdformulieren dienen volledig en correct ingevuld te worden. De
scheidsrechter controleert de formulieren op voorletters en namen van de
deelnemers, bondsnummer, wedstrijdtijd, reglementaire overwinningen en
de aard van de reglementaire overwinningen en tekent daarna het
formulier.
9. De weegbriefjes worden achter het wedstrijdformulier bevestigd. De
uitslagen- en weegbriefjes moeten door de organiserende vereniging
uiterlijk binnen 2 x 24 uur na de ontmoeting opgestuurd worden naar de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB. Het poststempel toont aan of de
formulieren tijdig zijn opgestuurd.
10.Scheidsrechters kunnen hun rapport meezenden met de uitslagenbriefjes.
11.Elke thuis worstelende vereniging is verplicht de uitslagen door te bellen of
mailen naar de competitie/wedstrijdleider van de NOWB en wel binnen twee
uur na afloop van de worstelontmoeting. Wedstrijdresultaten worden door
de competitie/wedstrijdleider van de NOWB direct gepubliceerd op NOS
teletekst en later op de webstek van de worstelbond.
) Voor A en B Competitie wegen na 17.15 uur niet meer mogelijk, dus geen
deelname
Voor Jeugdcompetitie 13/16 wegen na 09.15 uur niet meer mogelijk, dus
geen deelname
*
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12.Eén of meerdere door de competitie/wedstrijdleider van de NOWB
aangewezen rapporteurs hebben het recht te informeren naar de gegevens
betreffende de wedstrijdorganisatie, wedstrijdadministratie en de
wedstrijdaccommodatie. De verenigingen dienen de rapporteurs hierbij
actief ten dienste te staan.
Gewichtsklassen en weging
Artikel 10
1. De op het voorgeschreven weegbriefje opgegeven deelnemers van een
ploeg moeten voldoen aan het voor hen opgegeven gewicht om gerechtigd
te zijn tot deelname aan de wedstrijd.
2. Minimaal moet een ploeg bestaan uit 1 wedstrijdgerechtigde deelnemer.
Stelt men minder dan 1 wedstrijdgerechtigde deelnemer op dan is een
vereniging in overtreding en zal er een boete worden opgelegd.
3. De competitie wordt in toernooivorm gehouden.
Gewichtsindeling van de Fila : 50/55kg 60kg 66kg 74kg 84kg 96kg en
120kg. 2 kg overgewicht is toegestaan.
4. Er wordt in beide stijlen (GR en VS) geworsteld (wisseling van Stijl per gewicht).
50/55 Kg-VS, 60-GR, 66-VS, 74-GR, 84-VS, 96-GR, 120-VS bij eerste
ontmoeting
en bij tweede ontmoeting 50/55 Kg-GR, 60-VS, 66- GR, 74- VS, 84- GR, 96VS, 120- GR.
5. Vereniging dienen voor het begin van competitie de namen van
deelnemende worstelaars in desbetreffende competitie (Competitie A of B)
aan competitie leider door te geven.
6. De voor de gewichtklassen aan te houden volgorde op het weegformulier is:
50/55 kg, 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg en 96/120 kg. Deze klassen zijn
conform het FILA reglement. Het is verenigingen toegestaan om per gewicht
een onbeperkt aantal worstelaars op te stellen.
7. Voor de senioren B en de jeugd is hier het reglement clublicentie B en
jeugdcompetitie van toepassing.
8. Een deelnemer die is opgegeven op het weegbriefje, blijft beschouwd als
deelnemer aan de competitiewedstrijd, óók als later blijkt dat hij om een of
andere reden niet gerechtigd was aan de wedstrijd deel te nemen. Het
resultaat van zijn partij(en) en van de ontmoeting wordt dan alsnog door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB ongeldig verklaard en zo nodig
aangepast.
9. Zijn worstelaars eenmaal opgenomen op de deelnemerslijst en voldoen zij
aan het vereiste gewicht, dan moeten zij uitkomen in de voor hen geplande
eerste wedstrijd. Trekt een worstelaar zich daarvoor terug, dan wordt hij van
de deelnemerslijst geschrapt.
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Artikel 11
1. De thuisvereniging is verplicht 30 minuten voor de officiële weging de
bezoekende verenigingen in de gelegenheid te stellen haar deelnemers zelf
vóór te kunnen wegen.
2. De officiële weging zal plaatsvinden, 60 minuten voorafgaand aan de eerste
wedstrijd.
3. Op het weegbriefje moeten eveneens worden vermeld: de voornaam, de
achternaam, de geboortedatum, de nationaliteit en het bondsnummer van
de worstelaars.
4. Iedere deelnemer wordt slechts eenmaal gewogen. Het wegen moet precies
geschieden, ook het terugwegen naar het minimumgewicht van 50 kg. Het
vastgestelde gewicht dient op het weegbriefje te worden vermeld.
5. Voor de weging van de deelnemers moet een bascule weegschaal of digitale
weegschaal worden gebruikt.
6. De weegschaal mag zijn uitgevoerd met en zonder gewichten. Door de
scheidsrechter wordt beoordeeld of de weegschaal in goede staat verkeerd.
De gewichten of de weegschaal moeten eenmaal per 4 jaar worden geijkt
en zijn voorzien van een geldig bewijs, afgestempeld met vermelding van
datum ijking. Dit bewijs moet bij de weging aan de scheidsrechter kunnen
worden getoond.
7. 60 minuten voor de aanvang van de wedstrijd moeten de namen van de
deelnemers, vermeld op het weegbriefje, aan de scheidsrechter worden
gegeven. Hierna zijn er geen wijzigingen in de opstellingen meer toegestaan.
8. De deelnemers moeten 60 minuten voor de aanvangstijd * van de
wedstrijden worden gewogen onder leiding van de scheidsrechter, en zij
dienen op dat tijdstip allen aanwezig te zijn.
9. De scheidsrechter kondigt de weging aan met een fluitsignaal en roept de
namen af van de deelnemers van de aanwezige ploegen. Direct daarna
vindt de weging plaats.
10.De deelnemer dient met de licentie in de hand op de weegschaal plaats te
nemen. Hij is blootsvoets en heeft het tricot aan.
11.Wanneer de deelnemer te licht of te zwaar is bevonden voor de op het
weegbriefje opgegeven gewichtsklasse, wordt hij als niet gerechtigd
beschouwd. Het gewicht van het tricot wordt niet van het lichaamsgewicht
afgetrokken.
12.Bij de weging mogen alleen aanwezig zijn de scheidsrechter, de
deelnemende worstelaars, hun coach en verzorger.

*

Voor A en B Competitie wegen na 17.15 uur niet meer mogelijk, dus geen
deelname
Voor Jeugdcompetitie 13/16 wegen na 09.15 uur niet meer mogelijk, dus
geen deelname
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Uitzonderingen op leeftijden en gewichtsklassen bij de senioren
Artikel 12
1. De minimale toelatingsleeftijd voor de seniorencompetities 'A' en 'B' is
respectievelijk 16 en 15 jaar indien daarvoor een medische goedkeuring is
afgegeven. Een dergelijke medische verklaring dient bij de licentieaanvraag
aan de competitie/wedstrijdleider van de NOWB te zijn aangeboden.
2. Deelnemers van 15 en 16 jaar, mogen uitsluitend in hun eigen gewicht
deelnemen.
3. Worstelaars mogen pas vanaf 17 jaar in één gewichtsklasse hoger uitkomen
dan hun eigen gewicht.
Voorschriften voor een competitiewedstrijd
Artikel 13
Iedere worstelaar dient tijdens wedstrijden:
1. een door de FILA goedgekeurd worsteltricot te dragen;
2. hoge worstelschoenen te dragen, waarvan de veters niet los kunnen raken,
bijvoorbeeld door afplakken of afschermen;
3. aan te treden zonder sieraden, met kortgeknipte en schone vingernagels,
met kortgeknipt dan wel bijeengebonden hoofdhaar, evenals glad
geschoren dan wel met een baard van minstens enkele maanden.
4. Er mogen zich met het oog op de veiligheid van de worstelaars geen glazen
of harde voorwerpen in de omgeving van de worstelmat bevinden, dit ter
beoordeling van de scheidsrechter. Er geldt tijdens de wedstrijden een
volledig rookverbod in de zaal of lokaliteit.
5. De trainer/coach/verzorger moet tenminste een leeftijd hebben van 18 jaar.
6. Het is verboden zich op de mat of in de verzorgingshoek van kleding te
ontdoen.
7. Vóór het aantreden bij de wedstrijd dient de worstelaar zich in de
kleedruimte zo te kleden, dat hij in tricot snel de worstelmat kan betreden,
dit in verband met de onvoorspelbare duur van de voorgaande wedstrijd.
Het verwisselen van worsteltricot vlak voor de aanvang van zijn wedstrijd
gaat ten koste van de blessuretijd van de betrokken worstelaar. De
worstelaar dient op de mat zijn tricot aan te houden en mag zich er niet
geheel of gedeeltelijk van ontdoen. Overtreding van de voorschriften in dit
en het voorgaande lid wordt aangemerkt als wangedrag, waarover de
scheidsrechters rapporteren.
8. Voor en na de ontmoeting, wanneer de worstelaars worden voorgesteld of
afscheid van elkaar nemen, stellen de verenigingsploegen zich in
sportkleding op langs de worstelmat. Overtredingen van dit voorschrift
zullen aangemerkt worden als wangedrag, waarover de scheidsrechters
Competitiereglement NOWB
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rapporteren. Na het opstellen van alle deelnemende ploegen wordt de
uitslag bekend gemaakt.
Artikel 14
1. Alle opgestelde deelnemers in een gewichtsklasse komen tegen elkaar uit. *)
2. De tijdsduur van elke wedstrijd is bepaald op 3 periodes van 2 minuten, met
een pauze van 30 seconden er tussen.
3. Elke vereniging behoort een voorziening te hebben om aan te geven in
welke periode de wedstrijd zich bevindt, en die de kleur van de worstelaar
aangeeft voor elke gewonnen periode.
Artikel 15
1. Allen die zich gedurende de worstelontmoeting misdragen, onder andere
door te schelden, onrechtmatig geweld te gebruiken of daarmee te dreigen,
zich te bemoeien met de wedstrijdleiding of onbevoegd de worstelmatras te
betreden, kunnen ongeacht het verloop van de wedstrijd uit de zaal of
lokaliteit worden verwijderd. De scheidsrechter meldt dit aan de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB in een rapport.
2. Aanwijzingen aan de worstelaars zijn tijdens de wedstrijd aan geen der
aanwezigen in de zaal of lokaliteit toegestaan, behoudens aan de coach.
3. Iedere worstelaar, die in strijd handelt met de vorige twee leden, kan door
de scheidsrechter worden gediskwalificeerd voor de duur van de gehele
worstelontmoeting. Een coach, verzorger of trainer die in strijd handelt met
de vorige twee leden kan door de scheidsrechter tevens worden uitgesloten
voor de duur van de gehele ontmoeting. Uitsluiting betekent dat de
betrokkene zijn taak als coach, verzorger of trainer niet verder uitoefent.
4. Vindt de diskwalificatie van een worstelaar op grond van het vorige lid of
wegens het opzettelijk toebrengen van letsel aan zijn tegenstander plaats,
dan wordt de betreffende worstelaar uit het toernooi genomen en zullen zijn
eventuele winstpunten uit eerdere wedstrijden in hetzelfde toernooi worden
geannuleerd. Zijn resterende tegenstanders zullen dan tot winnaar worden
verklaard.
5. Wordt de wedstrijd gestaakt wegens het opzettelijk toebrengen van letsel
aan de tegenstander, waardoor de geblesseerde worstelaar niet meer kan
worstelen, dan wordt hij de geblesseerde worstelaar automatisch winnaar
van de partij.
6. Bij overtreding van het eerste, tweede en vierde lid van dit artikel kan de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB voor de eerstvolgende
competitiewedstrijd de worstelaar schorsen en de coach, verzorger of
trainer uitsluiten.
7. Doet zich gedurende de competitie een tweede geval voor van de
)
Bij teveel partijen op één avond wordt bij deelname door 5 of meer
worstelaars in één gewichtsklasse geworsteld in twee of meer poules, zo mogelijk
niet van dezelfde vereniging ter beoordeling van voorzitter wedstrijdbureau.
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overtreding uit het vorige lid, dan kan de competitie/wedstrijdleider van de
NOWB de betrokkene schorsen of uitsluiten voor de eerstvolgende twee
competitiewedstrijd. Bij een derde geval kan de betrokkene voor de rest van
de competitie een schorsing of uitsluiting worden opgelegd.
8. Opgelegde diskwalificaties, schorsingen en uitsluitingen blijven de
betrokkenen aankleven in het eerstvolgende competitieseizoen, tenzij de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB anders beslist.
9. Een vergrijp van ernstiger aard dan dit artikel vermeldt, geeft de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB met afschrift aan de betrokkene
schriftelijk door aan het Bondsbestuur, waarbij de betrokkene met
onmiddellijke ingang voorlopig wordt geschorst voor of uitgesloten van de
competitie. Het bondsbestuur neemt al of niet een maatregel.
Wedstrijd- en competitie-uitslagen, kampioenschap
Artikel 16
Voor het toekennen van klasseringspunten is het FILA-reglement, hoofdstuk
VII van toepassing.
Artikel 17
1. Kampioen is de vereniging die de meeste wedstrijdpunten heeft aan het
einde van de worstelcompetitie.
2. Kampioen in zijn gewichtsklasse is de worstelaar die de meeste punten
heeft aan het einde van de worstelcompetitie.
Artikel 18
1. Een wisselbeker is de prijs voor het kampioenschap. Bij een kampioenschap
driemaal op rij of vijfmaal in totaal komt de beker definitief in het bezit van
een vereniging.
2. De wisselbeker wordt uitgereikt op de laatste competitiedag. De vereniging
die kampioen is geworden, moet de wisselbeker uiterlijk op 1 januari van
het kalenderjaar daarop weer hebben ingeleverd bij de NOWB, tenzij het
bepaalde in de tweede volzin van lid 1 aan de orde is.
Kosten, boetes en maatregelen
Artikel 19
1. Voor het deelnemen aan de competitie bedragen de licentiekosten € 150
per seniorenploeg, en € 85 per ploeg in de jeugdcompetitie.
2. Op basis van de gegevens op de wedstrijdformulieren vindt aan het eind
van het competitieseizoen verrekening van de gemaakte
scheidsrechterskosten plaats, waarbij iedere vereniging een evenredig deel
in de totale kosten van scheidsrechters in de betreffende competitie
Competitiereglement NOWB
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

bijdraagt.
Bij het terugtrekken uit de competitie, nadat schriftelijke aanmelding heeft
plaatsgevonden, worden € 500 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien een ploeg met A, B of C-licentie niet naar de te bezoeken vereniging
komt, wordt een boete opgelegd van € 100. Bij een afzegging (1 dag voor
de ontmoeting) is een boete van € 50.
Komt een ploeg voor een competitiewedstrijd 'A', 'B' of 'C' te laat, zal dit
worden beschouwd als niet verschijnen en zal worden bestraft met een
boete van € 100
Voor het opstellen van een niet wedstrijdgerechtigde deelnemer wordt een
boete opgelegd van €100 met aanpassing van het wedstrijdresultaat voor
de betreffende vereniging.
Wangedrag als bedoeld in artikel 13 lid 6, 7 en 8, niet zijnde misdraging of
het opzettelijk toebrengen van letstel aan een tegenstander, kan de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB bestraffen met een boete van
€100. Accumulatie van wangedrag bestraft hij tot € 250 per geval van
accumulatie.
Ongeacht diskwalificatie, schorsing of uitsluiting kan de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB:


steeds een boete van € 250 aan de betreffende vereniging opleggen;



aan de betrokkene een boete opleggen van €100 op basis van artikel
15 lid 3;



aan de betrokkene een boete opleggen € 150 bij een tweede geval
zoals bedoeld in artikel 15 lid 7, en een boete € 250 bij een derde
geval.

Opgelegde diskwalificaties, schorsingen en uitsluitingen zijn
overdraagbaar naar het eerstvolgende competitieseizoen, dit ter
beoordeling van de competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
9. Bij te laat opsturen van de uitslagenlijsten of het niet juist invullen van
uitslagenlijsten wordt een boete opgelegd van € 50.
10.Later dan twee uur na de worstelontmoeting doorgeven van het
wedstrijdresultaat aan de competitie/wedstrijdleider van de NOWB wordt
bestraft met een boete van € 50.
11. De competitie/wedstrijdleider van de NOWB stelt op grond van de
wedstrijdformulieren de eventuele boetes vast en zendt de gegevens binnen
10 werkdagen ter inning en afhandeling naar de penningmeester van het
Bondsbestuur en de desbetreffende vereniging.
12.Wanneer er sprake is van geleden schade i.v.m. gemaakte
organisatiekosten bij het niet of onvolledig verschijnen van ploegen tijdens
een competitiewedstrijd, kan de organiserende vereniging, onder
overlegging van bewijs van gemaakte kosten, bij de NOWB aanspraak
maken op een bijdrage in de gemaakte kosten. Deze bijdrage zal echter
nooit de helft van de opgelegde boete aan de overtredende vereniging
overschrijden.
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Artikel 20
Aan het einde van ieder competitieseizoen ontvangen de verenigingen bericht
over de verrekening van de gestorte borgsom met de verschuldigde boetes en
scheidsrechterskosten, en òf en welk bedrag zij uiterlijk vóór 1 juli dienen bij te
betalen of krijgen teruggestort.
Scheidsrechters en wedstrijdbureau
Artikel 21
De wedstrijden in de competitie A en B worden geleid door 2 scheidsrechters van
de NOWB.
De organiserende vereniging bij een worstelontmoeting komt op voor de kosten
van door de scheidsrechterscommissie van de NOWB aangestelde scheidsrechters.
De baten en lasten van de worstelontmoeting komen voor rekening van de
organiserende vereniging, en worden aan het einde van het seizoen over de
verenigingen met dezelfde licentie omgeslagen conform het bepaalde in artikel 20.
Artikel 22
1. Van elke vereniging wordt verwacht dat zij een opgeleide scheidsrechter
aanmelden bij de scheidsrechterscommissie van de NOWB voor de
Opleiding tot Scheidsrechter; het leveren van een scheidsrechter zal op een
nader te bepalen moment verplicht worden gesteld.
2. Wanneer een vereniging geen opgeleide scheidsrechter heeft, moet zij alle
moeite doen om er zo spoedig mogelijk één voor de opleiding aan te
melden.
Artikel 23
Van elke vereniging wordt verwacht dat zij een voorzitter wedstrijdbureau
aanmelden bij de NOWB.
1. Wanneer een vereniging geen opgeleide voorzitter wedstrijdbureau heeft,
moet zij alle moeite doen om er zo spoedig mogelijk één voor de opleiding
aan te melden.
2. Bij iedere worstelontmoeting van ploegen met een clublicentie A, B en C is
de aanwezigheid van een opgeleide voorzitter wedstrijdbureau verplicht.
Deze zal worden toegewezen door de competitie/wedstrijdleider van de
NOWB.
3. De voorzitter wedstrijdbureau is verantwoordelijk voor de juiste verwerking
van de wedstrijdadministratie en kan niet tevens als worstelaar aan de
worstelontmoeting deelnemen.
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Buitenlanders
Artikel 24
1. Een worstelaar niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit kan niet
enkel op basis van een licentie van een buitenlandse bond aan enige
Nederlandse clubcompetitie deelnemen.
2. EU-onderdanen zonder de Nederlandse nationaliteit, die woonachtig zijn in
Nederland en dit aantonen door middel van een uittreksel uit het
bevolkingsregister of een ander bewijs, kunnen verzoeken deel te nemen
aan de worstelcompetitie van de NOWB conform artikel 5.
3. EU-onderdanen zonder de Nederlandse nationaliteit alsmede niet EUonderdanen, die niet woonachtig zijn in Nederland, moeten vooraf aan de
competitie, een gewaarmerkte verklaring van de worstelbond uit hun eigen
land aan de competitie/wedstrijdleider overleggen, waaruit blijkt dat aan de
worstelaar toestemming is verleend om aan de Nederlandse
worstelcompetitie deel te nemen, en waaruit blijkt dat de betreffende
worstelaar niet deelneemt aan een worstelcompetitie in eigen land, of
deelneemt aan een worstelcompetitie in enig ander land.
4. Van niet in Nederland woonachtige worstelaars zonder de Nederlandse
nationaliteit mogen er maximaal 3 per stijl worden opgesteld. Zodra
buitenlanders zijn ingeschreven als lid van de KNKF/NOWB en in het bezit
zijn van een geldige wedstrijdlicentie en Nationale Sportpas, kunnen ze
worden opgesteld.
5. Een buitenlandse vereniging mag deelnemen aan de Nederlandse
competitie. De vereniging dient zich aan te melden als lid van de
KNKF/NOWB. Ook de individuele leden van de vereniging dienen lid te zijn
van de KNKF/NOWB en in het bezit van een geldige wedstrijdlicentie en
Nationale Sportpas. Ten aanzien van aanmelding voor deelname aan de
competitie geldt het gestelde in de artikelen 2 tot en met 6.
6. De controle op de juiste naleving van dit artikel wordt opgedragen aan de
scheidsrechters. Bij twijfel dient een aantekening te worden gemaakt op het
wedstrijdformulier. De competitie/wedstrijdleider controleert de gegevens
en neemt een beslissing.

Beroep bij de NOWB
Artikel 25
Indien een vereniging een beslissing van de Competitieleider NOWB in strijd acht
met het Competitiereglement kan deze vereniging binnen 72 uur, nadat de
Competitieleider NOWB zijn beslissing bekend heeft gemaakt, hiertegen beroep
aantekenen bij het bestuur van de NOWB. Een beroep kan uitsluitend schriftelijk
en met redenen gemotiveerd worden ingediend p/a Bestuurslid Wedstrijdsport.
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REGLEMENT SENIORENCOMPETITIE MET CLUBLICENTIE B
Artikel 1
De competitie voor ploegen met clublicentie B verloopt in toernooivorm. Aan deze
toernooien kan worden deelgenomen door verenigingen die door de NOWB zijn
voorzien van een clublicentie B.
Verenigingen, met clublicentie B, dienen dat alleen met worstelaars met een B
status aan competitie B deelnemen. Worstelaars met B status zijn:
•
•

Beginnende worstelaars
Veteranen 35 jaar en ouder

Deze competitie is bedoeld voor worstelaars die pas zijn begonnen, en verder voor
worstelaars die al een langere periode niet actief de sport hebben beoefend.
Vereniging dienen voor het begin van competitie de namen van deelnemende
worstelaars in de competitie B aan Competitieleider door te geven. In geval van
twijfel over de B status van een worstelaar dient de clubcoach tijdig vooraf aan de
geplande wedstrijd te overleggen met de Competitieleider die beslist of de
worstelaar al dan niet tot de B-competitie wordt toegelaten. Als er tijdens een
wedstrijd discussie over de B-status van een worstelaar ontstaat, dan nemen de
clubcoaches in onderling overleg een beslissing, zo nodig middels een schriftelijke
stemming.
Het aantal toernooien en de samenstelling daarvan wordt door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB bepaald aan de hand van het aantal
aangevraagde licenties. In ieder toernooi mogen maximaal 60 deelnemers worden
ingeschreven.
Artikel 2
1. Voor competitiewedstrijden met B licentie gelden de bepalingen van het
FILA reglement, aangevuld met het gestelde in het competitiereglement en
het reglement B-competitie.
2. De competitie wordt in toernooivorm gehouden.
3. Er wordt geworsteld in de volgende gewichten (conform het FILA
reglement): 50/55kg 60kg 66kg 74kg 84kg 96kg en 120kg. Toegestaan
overgewicht is 2 kg.
4. Er wordt in beide stijlen (GR en VS) geworsteld (wisseling van Stijl per gewicht).
50/55 Kg-VS, 60-GR, 66-VS, 74-GR, 84-VS, 96-GR, 120-VS bij eerste
ontmoeting
en bij tweede ontmoeting 50/55 Kg-GR, 60-VS, 66- GR, 74- VS, 84- GR, 96VS, 120- GR.
5. De tijdsduur van elke wedstrijd is bepaald op 3 perioden van 2 minuten, met
een pauze van 30 seconden er tussen.
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Artikel 3
1. Alle aangemelde verenigingen worstelen in één gezamenlijk toernooi. De
datum en locatie van ieder toernooi worden door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB bepaald.
2. Alle toernooien vinden plaats op zaterdag en beginnen om 18.00 uur
3. De weging is van 16.45*) uur tot 17.15 uur.
4. Bij deelname tot en met 5 worstelaars in één gewicht geldt het Noors
systeem van onderlinge wedstrijden, vanaf 6 worstelaars het poule
systeem.*)
Artikel 4
Voor het vaststellen van de winstpunten wordt het volgende gehanteerd.
Bij elke vereniging 7 hoogste wedstrijd punten worden geteld.
De winnaar in elke gewichtsklasse krijgt 5 punten, de nummer twee 4, de nummer
drie 3 enz.
De ploeg met de meeste punten krijgt 5¼ punt, ploeg nummer twee 4, ploeg
nummer drie 3 enz.
Artikel 5
1. De vereniging die na afloop van alle wedstrijddagen de meeste punten heeft
is Kampioen van Nederland.
2. Deze vereniging ontvangt van de NOWB een beker voor het behalen van de
eerste plaats in de competitie voor B licentie.
3. Wanneer er aan het eind een situatie is waarbij twee verenigingen gelijk
staan, bepalen de volgende criteria wie er winnaar wordt:
Bij gelijke stand, welke vereniging heeft de meeste punten gescoord.
Bij gelijke stand, welke vereniging behaalde de meeste eerste plaatsen
Bij gelijke stand, welke vereniging behaalde de meeste tweede plaatsen
Bij gelijke stand, welke vereniging behaalde de meeste derde plaatsen,
enz.
Bovengenoemde prijs wordt beschikbaar gesteld door de NOWB.
Artikel 6
Een voorzitter wedstrijdbureau (VZW) wordt toegewezen door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
)
Voor A en B Competitie wegen na 17.15 uur niet meer mogelijk, dus geen
deelname
*) Bij teveel partijen op één avond wordt een poule van 5 worstelaars gesplitst in 2
plus 3, zo mogelijk niet van dezelfde vereniging (ter beoordeling van voorzitter
wedstrijdbureau).
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In overleg met de VZW zorgt de vereniging voor aanvulling van het
wedstrijdbureau.
Alle wedstrijdformulieren dienen binnen 2 x 24 uur te worden opgestuurd naar de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
Scheidsrechters worden toegewezen door de scheidsrechterscommissie.
Artikel 7
Behoudens lid 5 blijft Artikel 19 van het competitiereglement van de NOWB
onverminderd van kracht voor de competitie met B-licentie.
Artikel 8
De organiserende vereniging zorgt voor:


De wedstrijdformulieren;



Een weegbakje met categorieënindeling;



De worstelmatten (zo mogelijk wordt er op 2 matten geworsteld).



Elke vereniging behoort een voorziening te hebben om aan te geven in
welke periode de wedstrijd zich bevindt, en de kleur van de worstelaar
aangeeft voor elke gewonnen periode.

Artikel 9
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
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REGLEMENT JEUGDCOMPETITIE C
Voor de jeugdcompetitie gelden de volgende aanvullende bepalingen en
indelingen op het Competitiereglement.
Artikel 1
De jeugdcompetitie zal verlopen in de vorm van toernooien. Aan deze toernooien
kan worden deelgenomen door ploegen, die door de NOWB van een clublicentie C
zijn voorzien. Het aantal toernooien en de samenstelling daarvan worden door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB bepaald aan de hand van het aantal
verleende licenties. In ieder toernooi mogen maximaal 60 worstelaar(ter)s worden
ingeschreven. Iedere worstelaar(ster) met een geldige jeugdwedstrijdlicentie mag
deelnemen aan de jeugdcompetitie en dient de originele wedstrijdlicentie bij zich
te hebben.
Artikel 2
De jeugd kent twee leeftijdscategorieën, welke aparte toernooien worstelen, op de
zelfde dag en locatie met een pauze direct na de afloop van de eerste
leeftijdsgroep.


Jeugd 8 tot en met 12 jaar.

Jeugd 13 jaar tot en met 16 jaar, echter als men na 1 september 17 jaar
wordt, mag men het seizoen afmaken.
Artikel 3
Voor de gewichten gelden de volgende categorieën:




Jeugd 8 t/m 12 jaar: 23 – 26 – 29 – 32 – 35 – 38 – 42 – 47 – 53 – 53/63 kg.

Jeugd: 13 t/m 16 jaar: 35 – 38 – 42 – 47 – 53 – 59 – 66 – 73 – 85 – 85/97 kg.
 Er wordt in beide stijlen (GR en VS) geworsteld (wisseling van Stijl per gewicht).
23 Kg-VS, 26-GR, 29-VS, 32-GR enz. bij eerste ontmoeting
en bij tweede ontmoeting 23 Kg-GR, 26-VR, 29-GR, 32-VS enz.
Meisjes worstelen gelijkwaardig mee in de competitie. Zij worden bij de jongens
ingedeeld.
Meisjes 8-12 jaar mogen zowel in de Vrije stijl als in het Grieks Romeins worstelen.
Meisjes 13-16 jaar mogen alleen in de Vrije stijl wedstrijden meedoen.
Worstelaars(ters) mogen weigeren met iemand van de andere sekse te worstelen.
Daarbij verliest de weigerende worstelaar(ster) automatisch deze individuele
wedstrijd. Er mag echter géén automatische uitsluiting plaatsvinden voor
deelname aan de rest van het toernooi of competitie.


Artikel 4
1. Alle aangemelde verenigingen worstelen in een gezamenlijk toernooi, per
leeftijdscategorie.
2. De datum en locatie van ieder toernooi worden door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB bindend vastgesteld.
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3. Wegen van de deelnemers:
De deelnemers in de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar dienen vooraf te
worden opgegeven bij de organiserende vereniging. Hierbij moet worden
vermeld de naam, de leeftijd en het lichaamsgewicht van de deelnemers op
de Weegbrief Competitie C. De gegevens dienen uiterlijk op vrijdag
voorafgaand aan de wedstrijddag om 17.00 uur via e-mail in het bezit te zijn
van de organiserende vereniging. Aan de hand van de door de verenigingen
verstrekte gegevens zullen de worstelaars worden ingedeeld in het voor hun
geldende gewicht, zonder dat er op de wedstrijddag wordt gewogen. Bij
twijfel aan de juistheid van het door de vereniging opgegeven gewicht, zal
dit door de scheidsrechters worden gecontroleerd, en zal wanneer nodig de
betrokken deelnemer als gediskwalificeerd uit het toernooi worden
genomen.
Op de wedstrijddag kan er geen deelnemer 8 t/m 12 jaar meer worden
toegevoegd.
Deelnemers in de leeftijdsgroep 13 t/m 16 jaar worden gewogen om 8.45 tot
uiterlijk 9.15 uur waarna de weging wordt gesloten en geen worstelaars
meer tot de competitie worden toegelaten. De wedstrijden zullen beginnen
direct na de pauze.
4. Aanvang van het toernooi: 9:30 uur met leeftijd 8 t/m 12 jaar.
5. Bij deelname tot en met 5 worstelaars in één gewicht geldt het Noors
systeem van onderlinge wedstrijden, vanaf 6 worstelaars het poule
systeem.
Artikel 5
Duur van een worstelwedstrijd:
De tijdsduur van elke wedstrijd is bepaald op 3 perioden van 1,30 minuten, met
een pauze van 30 seconden voor 8 t/m 12 jaar en 3x 2 minuten voor 13 t/m 16
jaar.
De wedstrijden worden geworsteld volgens de geldende FILA regels met de
volgende uitzondering:
In de leeftijdsgroep 8 t/m 12 jaar zal de clinch in het Grieks - Romeins niet
worden toegepast. Bij een gelijke stand aan het eind van een periode zal een
normale kniebrugpositie worden opgedragen.
Artikel 6
Voor het vaststellen van de winstpunten wordt het volgende gehanteerd.
1. De winnaar in elke gewichtsklasse krijgt 5 punten, de nummer twee 4, de
nummer drie 3 enz.
2. De ploeg met de meeste punten krijgt 5 ¼ punt; ploeg nummer twee krijgt
twee 4 punten; ploeg nummer drie krijgt 3 punten; enzovoort.
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Artikel 7
De NOWB stelt voor de ploegen de volgende prijzen beschikbaar:
De vereniging die na afloop van alle wedstrijddagen de meeste punten heeft is
Kampioen van Nederland. Deze ontvangt een beker voor de eerste plaats in de
jeugdcompetitie. Nummer twee krijgt een beker voor de tweede plaats en nummer
drie krijgt een beker voor de derde plaats.
Bij een gelijke stand gaan de gescoorde punten tellen en bij gelijk gescoorde
punten gaan de meest behaalde eerste plaatsen tellen. Zijn deze ook gelijk dan
tellen de meeste tweede plaatsen, enzovoort.
De organiserende vereniging van iedere wedstrijddag is verplicht bekers of
medailles beschikbaar te stellen voor de eerste, tweede en derde plaats per
gewichtscategorie.
Artikel 9
Een voorzitter wedstrijdbureau ( VZW ) wordt toegewezen door de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
In overleg met de VZW zorgt de vereniging voor aanvulling van het
wedstrijdbureau.
De scheidsrechters worden door de scheidsrechterscommissie aangewezen.
Artikel 10
De organiserende vereniging zorgt voor:


De wedstrijdformulieren;



Een weegbakje met categorieënindeling;



De worstelmatten (wanneer de mogelijkheid bestaat, wordt er op 2 matten
geworsteld);



Elke vereniging behoort een voorziening te hebben om aan te geven in
welke periode de wedstrijd zich bevind, en de kleur van de worstelaar
aangeeft voor elke gewonnen periode.

Alle wedstrijdformulieren dienen binnen 2 x 24 uur naar de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB te worden opgestuurd.
Artikel 11
De volgende entreeprijzen worden aangehouden:


Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis;

 Voor personen vanaf 14 jaar is de toegang 3 euro per persoon;
Voor begeleiders


Tot 5 worstelaars heeft één begeleider gratis toegang;



Tot 10 worstelaars hebben twee begeleiders gratis toegang;
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 Zijn er meer dan 10 worstelaars hebben drie begeleiders gratis toegang;
Het entreegeld is voor de organiserende vereniging. Deze kan afzien van het
heffen van entree.
Artikel 12
Behoudens lid 4, 6 en 8, blijft artikel 21 van het competitiereglement van de
NOWB onverminderd van kracht voor de competitie van verenigingen met
clublicentie C.
Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
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REGLEMENT CLUBLICENTIES bij licentie aanvraag
1. Voor het verkrijgen van een clublicentie moeten verenigingen zich
schriftelijk opgeven en daarbij gebruik maken van het voorgeschreven
inschrijfformulier. De inschrijving is bindend voor het nieuwe
competitieseizoen.
2. Het compleet ingevulde inschrijfformulier dient vóór 15 mei te worden
toegezonden aan de competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
3. Een club kan kiezen voor de aanvrage van één, twee of drie licenties. Heeft
de club twee seniorenploegen, dan zullen die per definitie te boek staan als
ploeg A en ploeg B. Een club kan niet met twee ploegen deelnemen in één
competitie. Heeft een club twee seniorenploegen, dan kan worden
deelgenomen aan de seniorencompetitie met een A-licentie én aan de
seniorencompetitie met een B-licentie.
4. De door de verenigingen verstrekte opgaven en indelingen dienen de
goedkeuring te hebben van de competitie/wedstrijdleider van de NOWB.
Daarom verleent het Bondsbestuur van de NOWB uitsluitend op voordracht
van de competitie/wedstrijdleider van de NOWB een clublicentie.
5. De NOWB stelt jaarlijks de hoogte van de licentiekosten vast (zie artikel 20
lid 1 van het competitiereglement).
6. De clublicentie wordt pas verleend na betaling van de licentiekosten en een
borgsom van € 500,- op de bankrekening van de NOWB. De borgsom is een
garantie voor het correct verrekenen van scheidsrechterskosten en aan de
club opgelegde reglementaire boetes gedurende het nieuwe seizoen. De
factuur voor licentiekosten en borgsom dient uiterlijk vóór 1 Juli te zijn
voldaan.
7. Een vereniging heeft voorts pas recht op een clublicentie voor een nieuw
seizoen wanneer alle boetes van de betrokken vereniging en haar
worstelaars, trainers, coaches en verzorgers zijn voldaan, en/of de betaling
ex artikel 21 van het competitiereglement door de vereniging heeft
plaatsgevonden.
8. De NOWB verleent de clublicentie op 1 Juli indien aan de voorafgaande
bepalingen is voldaan. Wanneer op 1 september blijkt dat een vereniging
haar verplichtingen nog niet is nagekomen, zegt de competitieleider een
vereniging een startverbod aan per 15 september. Vanaf 15 september
treedt het startverbod in werking en duurt voort zolang een vereniging niet
aan haar verplichtingen heeft voldaan. Zodra de vereniging aan haar
verplichtingen heeft voldaan, wordt de clublicentie verleend en vervalt het
startverbod. Alle wedstrijden welke reeds hebben plaats gevonden zijn
reglementair verloren
9. Een clublicentie is geldig voor één seizoen, en dient dus voor ieder seizoen
opnieuw te worden aangevraagd.
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OVERSCHRIJVINGSREGLEMENT
1. De overschrijving van een competitieworstelaar vindt plaats
overeenkomstig de regels, zoals die zijn vastgesteld in het
competitiereglement, artikel 6.
2. De inschrijvende club (de nieuwe club) is verplicht zorg te dragen voor de
invulling van de formulieren met de nummers 1, 2 en 3. Deze formulieren
dienen volledig ingevuld te worden gestuurd naar de
competitie/wedstrijdleider van de NOWB. Een kopie van deze formulieren
dient ook te worden gestuurd naar de oude club van de betreffende
worstelaar.
3. De clubs verstrekken de gegevens van de mutaties van de leden via de
gebruikelijke procedure aan het secretariaat van de KNKF. De oude club
stuurt de licentie van de worstelaar naar het secretariaat van de KNKF.
4. De overschrijving is pas voltooid wanneer de gehele procedure is afgerond.
De licentie wordt dan, na overleg met de competitieleider, door het
secretariaat van de KNKF aan de inschrijvende club gezonden.
5. De voorgeschreven handelingen uit punt 2 van dit reglement moeten
worden uitgevoerd in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus.
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FORMULIER NUMMER: 1.
OVERSCHRIJVINGSVERZOEK
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, tezamen met de
inschrijvingsverklaring, opsturen naar de competitie/wedstrijdleider van de
NOWB
Ondergetekende
Familienaam __________________________________________________________
man/vrouw
Voornaam (voluit)
______________________________________________________________
Geboren te _____________________________________________ d.d.
__________________
Nationaliteit ______________________
Adres
_______________________________________________________________________
Postcode ________________ Woonplaats _________________________
Het laatst gespeeld hebbende voor de vereniging ______________
______________________________________________________________
te _______________ verzoekt overschrijving naar de vereniging:
_________________________________________ te _________________
Een verzoek tot overschrijving kan alleen in behandeling worden genomen,
indien de op dit formulier en het aanhangsel voorkomende vragen volledig
zijn ingevuld en ondertekend.

_______________ de _______ 20__

Handtekening ___________________
Bij deze overschrijving behoren de formulieren:
Nr. 2 Aanhangsel overschrijvingsverzoek betrokken lid;
Nr. 3 Inschrijvingsverklaring nieuwe vereniging;
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FORMULIER NUMMER: 2.
AANHANGSEL OVERSCHRIJVINGSVERZOEK
Naam van de vereniging die u wenst te verlaten:
___________________________________________________________________________
Naam en adres van de secretaris van de vereniging die u wenst te verlaten:
__________________________________________________________________________
______________________________________ telefoon ______________
Hebt u dit seizoen eerder een overschrijving aangevraagd?
Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Wanneer bent u voor het laatst in een bindende wedstrijd uitgekomen?
----------------------____________
Om welke reden wordt overschrijving verlangd? (Onder aan dit formulier de
reden nader toelichten s.v.p.)
___________________________________________________________________________
Ondergetekende is bekend met de door de N.O.W.B. vastgestelde
overschrijvingsbepalingen, en verklaart dat hij/zij de bovenstaande vragen
naar waarheid heeft beantwoord.
_______________ de _______ 20__

Naam in blokletters _____________________

Handtekening ___________________
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FORMULIER NUMMER: 3.
INSCHRIJVINGSVERKLARING
Door het bestuur van de nieuwe vereniging in te vullen.
Het bestuur van de vereniging
________________________________________te__________________________________
verklaart hierbij, dat
naam:__________________________________________________________________
bondsnummer ____________________ geboortedatum _______________
adres________________________________________________ telefoon __________
overeenkomstig de reglementaire bepalingen van de vereniging als lid kan
worden aangenomen.
Naam van de vereniging: ___________________________te_____________________
Naam: ________________________ Bestuursfunctie _________________________
Handtekening ___________________
Plaats_______________

datum: _______ 20__

Een verzoek om overschrijving kan alleen in behandeling worden genomen
indien dit formulier volledig is ingevuld en ondertekend.
Bij deze overschrijving behoren de formulieren:
Nr. 1 Overschrijvingsverzoek
Nr. 2 Aanhangsel overschrijvingsverzoek betrokken lid
Nr. 3 Inschrijvingsverklaring nieuwe vereniging
De overschrijving kan pas worden geregeld wanneer de betreffende verenigingen
hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
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UITLEENREGLEMENT
Het uitlenen van een competitieworstelaar vindt plaats overeenkomstig de regels,
zoals die zijn vastgelegd in het competitiereglement, artikel 6
De uitleenprocedure is van toepassing op worstelaars die lid zijn van een
worstelvereniging die niet deelneemt aan een competitie van de NOWB.
De uitleenperiode geldt voor één seizoen en kan worden aangevraagd voor de
gehele periode van de competitie. De aanvraag dient voor de aanvang van de
eerste wedstrijd van de betreffende competitieploeg te zijn goedgekeurd.
Competitie/wedstrijdleider van de NOWB verleent toestemming voor het
deelnemen in de competitie op basis van een volledig ingevuld formulier nr.4.
Deze toestemming wordt aan de betreffende worstelaar éénmaal per seizoen
verleend.
Deelname in de competitie door de uitgeleende worstelaar is uitsluitend mogelijk
op basis van een geldige wedstrijdlicentie met “Nationale Sportpas “, samen met
het uitleenformulier nr. 4. Deze documenten worden door de scheidsrechter
gecontroleerd voor de aanvang van de wedstrijd.
De uitleenprocedure geldt alleen voor de wedstrijden in een competitie van de
NOWB. Voor alle andere wedstrijden kan de worstelaar alleen uitkomen voor de
eigen vereniging.
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FORMULIER NUMMER 4.
UITLEEN FORMULIER
Het bestuur van de vereniging _____________________________________
te ____________________________________________________________
verklaart hierbij dat voor het seizoen 201…– 201… mag uitkomen voor de
vereniging
________________________________________ te ________________________:
Naam:
Voorletters Geboortedatum
Bondsnummer
_______________________________________________________________________
Akkoord:
Vereniging:____________________

Akkoord:
Vereniging:_________________

Voorzitter:____________________

Voorzitter:_________________

Handtekening: _________________
Bondsnummer:___________________
Datum:____________________

Handtekening:_______________
Bondsnummer:________________
Datum:____________________

Retour zenden aan de competitie/wedstrijdleider van de NOWB. Blz 1 en 2 in
tweevoud.
De overschrijving op uitleenbasis geldt uitsluitend voor competitiewedstrijden. De
dispensatie geldt niet voor kampioenschappen en binnen- en buitenlandse
toernooien. In die gevallen kan er alleen voor de eigen vereniging worden
uitgekomen. Dat is de vereniging waarbij de worstelaar als lid staat ingeschreven.
Akkoord namen de KNKF
De competitie/ wedstrijdleider NOWB

Datum:____________________
(Deze verklaring, samen met licentie NOWB, overleggen aan betrokken
scheidsrechter)
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